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SLUŽBENI GLASNIK OP
 

O P Ć
Na temelju članka 422. stavak 2. Zakona o trgova

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 
Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Op
Podstrana, na 42. sjednici  održanoj dana 16. ožujka 2016. godine, donijelo je
 

o suglasnosti na prijenos
trgovačkog društva Promet d.o.o. Split na Grad Split

Općinsko vijeće Općine Podstrana nije u mogu
pravnih odnosa između društava „Promet Split“ i „A Cosmos“
nepotpunih informacija na temelju kojih bi mogli donijeti odluku o navedenom prijedlogu Grada Splita. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Op
 
Klasa: 021-05/13-01/01    
Urbroj: 2181/02-04/01-16-42          
Podstrana, 16. ožujka 2016. godine          

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana 
Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz prora
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 3/16)  Op
2016. godine donosi 

o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

1. Raspisuje se javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Općine Podstrana, kao dežurna op

2. Ponuditelji mogu biti fizičke ili pravne osobe, sa registriranom djelatnosti, koji ispunjavaju tehni
i organizacijske uvjete utvrđene č
financiraju iz proračuna Općine Podstrana („Službeni glasnik Op

3. Maksimalni iznos godišnje vrijednosti prijevoza pokojnika koji se financira iz prora
Podstrana iznosi 30.000,00 kuna s uklju
paušalno. 

4. Vrijeme obavljanja poslova je 4 (
5. Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna 

Dalmacija“. Tekst natječaja objavit 

 

SLUŽBENI GLASNIK  
OPĆINE PODSTRANA 
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  
lanka 422. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (''Narodne novine'' broj 111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15)
ine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'' broj 7/13), Op

Podstrana, na 42. sjednici  održanoj dana 16. ožujka 2016. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o suglasnosti na prijenos prava vlasništva dijela nekretnina 

čkog društva Promet d.o.o. Split na Grad Split 
 

Članak 1. 
ćine Podstrana nije u mogućnosti dati suglasnost vezanu za reguliranje obvezno 

u društava „Promet Split“ i „A Cosmos“ na prijedlog Grada Splita zbog nedovoljnih i 
nepotpunih informacija na temelju kojih bi mogli donijeti odluku o navedenom prijedlogu Grada Splita. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Op

             Predsjednica
      Općinskog vije

Podstrana, 16. ožujka 2016. godine               Gordana Božikovi
 
 

N A Č E L N I K 

ćine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 7/13),
ivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz prorač

ine Podstrana“ broj 3/16)  Općinski načelnik Općine Podstrana, dana 3. ožujka

ZAKLJU ČAK 
čaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

proračuna Općine Podstrana  
 

čaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
ine Podstrana, kao dežurna općinska služba. 

čke ili pravne osobe, sa registriranom djelatnosti, koji ispunjavaju tehni
đene čl. 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji s
ćine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 3/16) .

Maksimalni iznos godišnje vrijednosti prijevoza pokojnika koji se financira iz prora
Podstrana iznosi 30.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Utvrđeni prijevoz pokojnika obra

Vrijeme obavljanja poslova je 4 (četiri) godine.  
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna 

čaja objavit će se i na web stranicama Općine Podstrana.

                                Broj 07/2016                         

kim društvima (''Narodne novine'' broj 111/93, 
111/12, 144/12, 68/13 i 110/15) i članka 31. 

ine Podstrana'' broj 7/13), Općinsko vijeće Općine 

prava vlasništva dijela nekretnina  
 

nosti dati suglasnost vezanu za reguliranje obvezno 
na prijedlog Grada Splita zbog nedovoljnih i 

nepotpunih informacija na temelju kojih bi mogli donijeti odluku o navedenom prijedlogu Grada Splita.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Podstrana''. 

Predsjednica 
ćinskog vijeća: 

Gordana Božiković, v.r. 

ćine Podstrana“ broj 7/13), te čl.3. 
ivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana 

ćine Podstrana, dana 3. ožujka  

aja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

aj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

ke ili pravne osobe, sa registriranom djelatnosti, koji ispunjavaju tehničke 
ivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

ćine Podstrana“ broj 3/16) . 
Maksimalni iznos godišnje vrijednosti prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine 

evoz pokojnika obračunava se 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna 
ćine Podstrana. 
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6. Mjerila za sagledavanje ukupne povoljnosti ponude – najniža cijena obavljanja prijevoza pokojnika 
(godišnji iznos) uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja. 

7. Javni natječaj provest će Povjerenstvo  kroz objavu natječajnih uvjeta, prijam i obradu podataka, u 
sastavu: 
- Monika Ćutuk, predsjednica 
- Ivica Tafra, član 
- Josip Vrdoljak, član 
Općinski načelnik, po osnovi prijedloga Povjerenstva donosi Zaključak o prijedlogu Odluke o 
dodjeli poslova, koji podnosi Općinskom vijeću na raspravu i usvajanje.  
Općinsko vijeće donosi odluku o dodjeli poslova. 
Temeljem odluke o dodjeli poslova, općinski načelnik sklapa ugovor o obavljanju  poslova sa 
izabranim ponuditeljem. 
 

8. Zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 
tehničku provedbu ovog Zaključka. 

9. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Podstrana“. 
 

 
Klasa: 363-02/16-01/04 
Ur. broj: 2181/02-02/03-16-1         Načelnik: 
Podstrana, 3. ožujka 2016. godine         Mladen Bartulović, dipl.krim. 

 
 
 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja a pomorskom dobru 
(''Narodne novine'' broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članak 46. Statuta Općine Podstrana (''Službeni 
oglasnik Općine Podstrana'' broj 7/13), Općinski načelnik Općine Podstrana dana 12. siječnja 2016. godine 
donosi: 
 

PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRU ČJU  
OPĆINE PODSTRANA ZA 2016. GODINU 

 
I. Temeljne odredbe 

Članak 1. 
Ovim Planom uređuje se: 
 
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,  
b) sredstava za redovno upravljanje,  
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, koja se    mogu 

obavljati na području Općine Podstrana,  
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti na području općine Podstrana, iz točke c). 
 

Članak 2. 
Skica mikrolokacija za obavljanje djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti označena je u 

koncesijskim poljima od slova "A" završno do slova "Z" te predstavlja sastavni dio ovog Plana.  
 
 
II. Plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom 
 

Članak 3. 
Pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom na području općine Podstrana smatra se briga o 

zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi, te dodjeljivanjem koncesijskih odobrenja za 
obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, kojim se ne isključuje niti ograničava opća upotreba 
pomorskog dobara.  
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Na dijelovima pomorskog dobra – mikrolokacije za koju su dodijeljena koncesijska odobrenja za 
obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i čistoći brine se nositelj koncesijskog odobrenja. 

Brigu i nadzor na korištenjem pomorskog dobra dužno je vršiti nadležno tijelo općinske uprave za 
komunalne poslove i komunalno gospodarstvo, uz pomoć lučke uprave, policije i nadležnih državnih 
inspekcija. Ukoliko se utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, 
odnosno da je u suprotnosti sa koncesijskim odobrenjem izdanim od strane Vijeća za dodjelu koncesijskog 
odobrenja Općine, dužni su o tome izvijestiti nadležnu Lučku kapetaniju i druga nadležna tijela.  
  

Članak 4. 
Zbog elementarne nepogode, koja je proglašena kao takva od strane Župana Splitsko-dalmatinske 

županije, a koja je pogodila područje općine Podstrana u razdoblju od 5.-7. ožujka 2015. godine kao i zbog 
velikog nevremena koje je isto područje pogodilo u siječnju mjesecu potrebno je izvršiti sanaciju lukobrana 
Don Petra Cara u Sv. Martinu, a koja sanacija nije izvršena u 2015. godini. 

U svrhu održavanja pomorskog dobra, u 2016. godini izvršiti će se  prihrana plaža odgovarajućom 
kamenom frakcijom, kao i sanacija ''pera'', odnosno eventualnih oštećenja na istima uslijed djelovanja mora 
i morskih struja. 
III. Sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom 
 

Članak 5. 
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom čine: 
- sredstva iz naknade za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje, 

 
Članak 6. 

Planira se s naslova koncesijskih odobrenja uprihoditi iznos od 400.000,00 kuna, sredstva  koja će 
se posebnom odlukom Općinskog načelnika  utvrditi za namjenu iz članka 3. ovog Plana. 
  
IV. Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koja se mogu obavljati 
na području Općine Podstrana sa skicom mikrolokacije 
 

Članak 7. 
Na području općine Podstrana iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se 

mogu obavljati na području općine Podstrana spadaju: 
 
1. iznajmljivanje sredstava: 

- jedrilice, brodice na vesla, 
- daske za jedrenje, sandoline, pedaline, 
- pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl., 
- podmornice, 
- brodice na motorni pogon, skuteri, dječji skuteri do 2KW, po suglasnosti Lučke kapetanije, 

isključivo na lokacijama označenoj u polju E, U i V, 
- Sredstva za vuču s opremom – mokrolokacija označena u polju T i pristaništu HC "Lav", 
- Adrenalinski zabavni park dozvoljen je na mikrolokacijama A, U i V. 
 

2. ugostiteljstvo i trgovina: 
- kiosk, prikolice, montažni objekti do 12 m2 i sl. – mikrolokacija označena u skici: polje A,B, E, 

F, J, K, W. 
- pripadajuća terasa objekta, 
- štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.) 
- ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.) - do 6 (šest) koncesijskih odobrenja po 

interesu i odluci Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja. 
 

U polju A je dozvoljeno do 6 (šest) koncesijskih odobrenja za kioske i montažne objekte, dok je u 
preostalim poljima dozvoljeno 1 (jedno) koncesijsko odobrenje. 
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3. Komercijalno-rekreacijski sadržaji: 
Na svim mikrolokacijama dozvoljeno je, po zahtjevu zainteresiranih, dodjela koncesijskih 

odobrenja za: 
- suncobrani, ležaljke, 
- jumping, 
- kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe, 
- slikanje, fotografiranje, 
- snimanje komercijalnog programa i reklamiranje, 
- aqua-park i drugi morski sadržaji, 
- zabavni sadržaji 
 
V. Koncesijsko odobrenje 

Članak 8. 
Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti na: 
- morskoj obali 
- unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. 
 
Koncesijsko odobrenje izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, temeljem ovog Plana, uz 

prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela općinske uprave za komunalne poslove i komunalno 
gospodarstvo, a sve sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru za područje općine 
Podstrana. 
 

Članak 9. 
Planira se s naslova koncesijskih odobrenja uprihoditi iznos od 400.000,00 kuna, sredstva  koja će 

se posebnom odlukom Općinskog načelnika  utvrditi za namjenu iz članka 3. ovog Plana. 
 

Članak 10. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Podstrana. 

 
Klasa: 934-01/16-01/01                              NAČELNIK: 
Ur.broj: 2181/02-04/03-16-01    
Podstrana, 12. siječnja 2016. godine                                           Mladen Bartulović, dipl.krim. 

 
 

S A D R Ž A J 
                       

              O P Ć I N S K O  V I J E Ć E 
                                                   
                1.  Odluka o suglasnosti na prijenos prava vlasništva dijela nekretnina trgovačkog društva 
                     Promet d.o.o. Split na Grad Split 
 

N A Č E L N I K  

      1. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika  
                     koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana  
                 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2016. godinu 

 
 

Izdavač:Općina Podstrana, Trg dr.Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana 
Glavni i odgovorni urednik: Vitomir Vranković 

Telefoni: 021/330-477,021/330-489  - Izlazi po potrebi- Žiro račun: HR 24 2330 0031 8341 0000 6 


